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Abstract 
Introduction: School principals play a pivotal role in the success of schools. 

They have a unique opportunity to influence the implementation of regulations 

and provide opportunities for the growth and development of teachers, staff, and 

students. Numerous studies have noted the impact of school principals on the 

structure, culture, and missions of the school, creating and maintaining a healthy 

and positive learning environment, the growth and development of teachers' 

professions, encouraging teachers, ensuring their satisfaction, and Thriving 

(Cherian & Daniel,2008; Ross & Cozzens,2016). Thriving at work is one of the 

examples of people's growth in work environments. During thriving at work, 

employees feel empowered and experience a high level of psychological 

performance (self-fulfillment) (Nielsen et al, 2012). Thriving at work is a mental 

state in which people experience a sense of excitement and learning together in 

their work. The learning dimension refers to the knowledge and skills acquired, 

and the enthusiasm dimension refers to the positive and energetic feeling of 

being in the work environment (Spretizer et al, 2005). Both Common Sense and 

research in the field of thriving at work suggest that thriving at work has benefits 

such as a healthier lifestyle and better judgment about conditions, well-being, 

physical and mental health for employees and better work performance, 

innovative work behaviors, organizational citizenship behaviors for their 

organizations(Carmeli & Spretizer, 2009; Spretizer et al, 2012; Paterson et al, 

2014). Researchers believe that factors such as trust and respect, resource 

development, information distribution, and adequate oversight, safe working 

conditions, organizational support, leadership style, and behavior leaders affect a 

                                                           
1. Instructor, Department of Education, Payame-Noor University, Tehran, Iran. 

 Corresponding Author:    Email: sohilaashrafi@yahoo.com 

2. Associate Professor, Department of Educational Management, Kharazmi University, Tehran, 

Iran. 

 314-336صفحات: 



 1400 315 بهار اول، شماره، نهمدوره                         ی مدیریت مدرسهفصلنامه علمی پژوهش

thriving at work(Spretizer et al,2012; Taneva & Arnold,2015; Abid et al, 2015). 

Method: The present mixed research has been implemented to identify the roles 

of school principals in strengthening thriving at work among teachers and 

evaluating the existent status of Khorramabad schools. For this purpose, 

descriptive phenomenology was applied as a qualitative research method. In the 

qualitative section, by using purposeful and snowball sampling, 13 famous, 

experience, and excellent teachers and principals, who according to parents' and 

administrators' reports can be regarded as enjoying thriving at work, were 

selected and interviewed. The data were collected by semi-structured, interview, 

and general guidance methods and it continued until theoretical saturation. The 

data analysis using the inductive content analysis method was conducted in three 

open, axial, and selective levels. 

Results: 28 indicators and 6 dimensions (stimulating teachers, its creation of 

opportunities to enhance knowledge, school atmosphere, education supplies, the 

opportunity to choose and playing role model) were recognized by using content 

analysis and coding procedure of interviews.  in the quantitative section of this 

research applied a descriptive correlation and based on the identified indicators 

and dimensions a valid and reliable questionnaire was developed and completed 

by325 teachers selected from 2650 teachers in Khorramabad using a stratified 

random sampling method and Cochran's formula. Exploratory factor analysis 

was performed to investigate the Factor structure and dimensional status. In 

exploratory factor analysis, the factor structure of the questionnaire was 

examined using the “Principal Component Analysis " method. In the next step, 

an "Oilman rotation" was performed to determine the most appropriate factors. 

By exploratory factor analyses is, 28indicators were identified and were 

classified into 6 dimensions (stimulating teachers, its creation of opportunities to 

enhance knowledge, school atmosphere, education supplies, the opportunity to 

choose, and playing role model (in the next step, To test the dimensions 

identified in the qualitative section regarding roles of school principals in 

strengthening thriving at work among teachers, second-order confirmatory factor 

analysis was used. Results of confirmatory factor analysis revealed that the 

measurement model of latent variable has a good fit with observed data. To 

evaluating the existing status of the roles of school principals in strengthening 

thriving at work among teachers of Khorramabad schools in 6-dimension has 

been used t-test. Since the level of significance in all 6 dimensions of the roles of 

school principals in strengthening thriving at work among teachers of 

Khorramabad schools is less than 0.05, it can be said with 0.95 confidence that 

the roles of school principals in strengthening thriving at work among teachers 

of Khorramabad schools has been significantly higher than average in 6 

dimensions. Discussion and Conclusion: Based on the results, it can be claimed 

that all 6 dimensions obtained from the duties of school principals(stimulating 

teachers, its creation of opportunities to enhance knowledge, school atmosphere, 
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education supplies, the opportunity to choose and playing role model)have an 

important and effective role in strengthening and developing thriving at work of 

Khorramabad school teachers so that school principals can increase the morale 

and motivation of teachers and improve the quality of their performance by 

improving working conditions, providing the ground for teachers 'participation 

in decisions, and giving importance and using teachers' opinions in schools. 

They create knowledge-generating opportunities for teachers in both in-service 

training courses both courses in higher education centers and universities 

provide opportunities for professional learning and the growth and development 

of teachers. Teachers' participation in decision-making also makes teachers feel 

that they are important people, that their opinions and ideas are important to 

principals, and that they build mutual trust between them. Teachers' participation 

in decision-making leads to a greater sense of belonging, unity, and commitment 

of teachers to the educational organization and provides opportunities to use the 

expertise and capabilities of teachers, increase teacher productivity, improve the 

individual and the organization. In addition, principals provide educational 

facilities, facilities, and equipment in schools causes the use of new teaching 

methods, increases the depth of learning in the minds of students, growth of 

creativity and innovation among students, strengthens the spirit of inquiry, 

participation, and thinking of students, strengthens educational processes 

(learning and teaching) and ultimately improves the quality of education. They 

increase teachers' performance and motivation by giving them a reasonable 

degree of autonomy and independence. People are more likely to experience 

more excitement and learning when they act on their will. In addition to the 

above, it can be said that without a doubt, most of the principals' time is spent in 

direct and indirect contact with teachers. The quality of behavior, speech and 

managerial duties of school principals has a significant impact on teachers. They 

are role models for teachers in the scientific, religious, moral, disciplinary, legal, 

and personality fields. The results show that no matter how much school 

principals try to stimulating teachers, its creation of opportunities to enhance 

knowledge, school atmosphere, education supplies, the opportunity to choose 

and playing role model, teachers also pay more attention to students. And they 

make the best use of class time and educational facilities for the growth and 

development of students and experience more thriving in their work. 

Keywords: Stimulating teachers, its creation of opportunities to enhance 

knowledge, school atmosphere, aducation supplies, the opportunity to choose 

and playing role model. 

  



 1400 317 بهار اول، شماره، نهمدوره                         ی مدیریت مدرسهفصلنامه علمی پژوهش

 یبیترک یمعلمان: پژوهش یشغل یابیکام ۀمدارس در توسع رانینقش مد

 2آبادی، حسن رضا زین* 1سکینه اشرفی

 چکیده
کامیابی  دیران مدارس در جهت تقویت و توسعۀوظایف م نشانگان شناسایی هدف با حاضر آمیختۀ پژوهش

کیفی از راهبرد  بخش در. شد انجام آبادخرم شهر مدارس میان در آن موجود وضع ارزیابی و شغلی معلمان

 مدیران و ،برفی گلوله و هدفمند گیرینمونه هایروش کاربست پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد و با

 انتخاب، کرد تلقی کامیاب را هاآن توانمی مدیران و والدین گزارش بر بنا که مشهور و نمونه، باتجربه معلمان

 بعد 6 در نشانگر 28، هامصاحبه کدگذاری و محتوا تحلیل از استفاده با. گرفتند قرار مصاحبه مورد و

 فرصت دادن ،آموزشی امکانات، مدرسه فضای و جوّ، افزاییدانش برای هاییفرصت ایجاد، معلمان برانگیختن)

 ی پژوهش راهبرد توصیفی از نوع همبستگی به کارکمّ بخش در .شد بندیطبقه( نقش الگوی ایفایو  انتخاب

 مناسب پایایی و تأیید محتوایی روایی با اینامهپرسش ،شده شناسایی نشانگرهای از استفاده با گرفته شد و

 28 اکتشافی عاملی تحلیل طریق از. کردند تکمیلآن را  معلم 325 و شد تدوین/.( 8 از باالتر کرونباخ آلفای)

، مدرسه فضای و جوّ، افزاییدانش برای هاییفرصت ایجاد، معلمان برانگیختن)بعد  6 در شدهشناسایی نشانگر

در گام بعد با انجام تحلیل عاملی  .شد بندیطبقه( نقش الگوی ایفایو  انتخاب فرصت دادن ،آموزشی امکانات

 با توجه به نتایج بعد مرحلۀ در ها نشان داد.گیری متغیر نهفته برازش قابل قبولی با دادهتأییدی، الگوی اندازه

 .شد ارزیابی گانه وظایف مدیران مدارس به طور معناداری باالتر از متوسطابعاد شش ،(اینمونه تک T) آزمون

 فرصت آموزشی، دادن مدرسه، امکانات فضای و معلمان، ایجاد فرصت یادگیری، جوّ برانگیختن: هاکلیدواژه

 نقش. الگوی انتخاب و ایفای
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 مقدمه

 برای نظیریبی موقعیت هاآن .کنندمی بازی مدارس موفقیت در محوری نقش مدارس مدیران

و پیشرفت معلمان، کارکنان و رشد  هایزمینه کردن فراهم ها ونامهآیین اجرای بر تأثیرگذاری

 و فرهنگ، ساختار بر مدارس را مدیران تأثیر متعددی هایپژوهش. دارند آموزان مدرسهدانش

 ایحرفهتوسعۀ  و رشد، مثبت و یادگیری سالم محیط حفظ و ایجاد، مدرسه هایمأموریت

 ,Bredeson) اندشده متذکرها تأمین رضایت و کامیابی آن معلمان، برانگیختن و تشویق، معلمان

2000; Wood, 2005; Cherian & Daniel, 2008; Ross & Cozzens, 2016 .)کامیابی 

 کارکنان شغلی کامیابی حین در. است شغلی هایمحیط در افراد رشد هاینمونه از یکی شغلی

 کنندمی تجربه را( خودشکوفایی) روانی عملکرد از باالیی سطح و کنندمی قدرت احساس

(Niessen, Sonnentag & Sach,2012.) افراد آن در که روانی است وضعیت شغلی کامیابی 

کنند. بعد یادگیری به دانش و می تجربه خود شغل در باهم را یادگیری و نشاط و شور احساس

به احساس مثبت و پرانرژی بودن فرد در محیط شغلی  مهارت کسب شده فرد و بعد شورونشاط

 هم عقل (.538P2005: ,& Grant Spreitzer, Sutcliffe, Dutton, Sonenshein) دارداشاره 

کامیابی شغلی حاکی از آن است که کامیابی  های صورت گرفته در حوزۀهم پژوهش و سلیم

 سالمت، بهزیستی، شرایط دربارۀ بهتر قضاوت و ترسالم زندگی مزایایی همچون سبک شغلی

 ;Spreitzer et al, 2005; MCarmeli & Spretizer, 2009) کارکنان برای روحی و فیزیکی

Pfeffer, 2010) سازمانی و  شهروندی رفتارهای، شغلی رفتارهای نوآورانۀ، شغلی بهتر و عملکرد

Porath, Spreitzer2005;  et al, Spreitzer  &) شانهایسازمان شغلی برای فرسودگی کاهش

 2012; ,Porath, Spreitzer, Gibson & Garnett 2012; ,et al 2008; Niessen ,Gibson

Paterson, Luthans & Jeung, 2014; Taneva & Arnold, 2015 ) به همراه دارد.  را

 و اطالعات توزیع، منابع توسعۀ، احترام و اعتماد جوّ پژوهشگران معتقدند عواملی همچون

 پشتیبانی، شغل طرح تهیۀ، ابزار و فضا، ایمن کاری شرایط، کافی نظارت اختیار تفویض

 ,Spreitzer et al) دارد تأثیر شغلی کامیابی بر رهبر رفتار و سبک، سازمانی حمایت سرپرست،

2005; Porath et al, 2012; Spreitzer, Porath & Gibson, 2012; Paterson et al, 2014; 

Taneva & Arnold, 2015; Abid, Zahra & Ahmed, 2015.)  حس پیشرفت وکامیابی 

تواند در کند، این حالت میطورکلی در زندگی( را منعکس می ترقی افراد را در سازمان )و به

 لحظه و یا در طول زمان تداوم داشته باشد. بر این اساس، کامیابی یک مقیاس مهم است یک

د و ها در مسیر شغلی خود رشآیا آن» ،«کنند؟چگونه کار می»افراد  اینکه برای سنجش

 «کنند؟ کمک توانید به سازگاری و رشد خود در محل کارها میآن»آنکه  و یا« پیشرفت دارند؟



 1400 319 بهار اول، شماره، نهمدوره                         ی مدیریت مدرسهفصلنامه علمی پژوهش

(2007 ,Sonenshein Dutton &)احساس شورونشاط و یادگیری انعکاسی  . هر دو بعد کامیابی؛

خود  کند تا رشد و پیشرفتو به کارکنان کمک می استاز خودتنظیمی افراد در محیط شغلی 

. (Wallace, Butts, Johnson, Stevens& Smith, 2013)در محیط شغلی ارزیابی کنند  را

کامیابی شغلی  که کامیابی شغلی از سایر عوامل مذکور این است ویژگی کلیدی متمایزکنندۀ

کارکنان ضروری  و حضور هر دو بعد برای رشد ز دو بعد شورونشاط و یادگیری بودترکیبی ا

اما  در محیط شغلی خود شورونشاط دارند توان کارکنانی را تصور کرد کهمیاست. برای مثال، 

این شورونشاط احتمااًل از  ؛فرصت برای یادگیری و رشد نداشته باشند ها در طول زماناگر آن

طور مداوم درگیر نیز تصور کرد که به توان کارکنانی رابین خواهد رفت. در مقابل، می

های جدید استفاده از دانش و مهارت اما فاقد حس شورونشاط برای ندهستهای یادگیری فعالیت

 خود در طول زمان هستند. دو بعد کامیابی شغلی برای ایجاد احساس رشد و پیشرفت در شغل

 .(Paterson et al, 2014) سازندمی این ابعاد باهم کامیابی شغلی را وباهم در تعامل هستند 

بهزیستی روانی، خودشکوفایی و  با مفاهیم دیگر نظیر بین مفهوم کامیابیپژوهشگران 

قضاوت  درجۀ ازعبارت  را روانی بهزیستی Diener et al شوند.رضایت شغلی تفاوت قائل می

 زندگی مانند زندگی کاری و خانوادگی یا کل زندگی مختلف یهاحوزه دربارۀ افراد مثبت

 سنجش روانی در مقایسه با کامیابی، بهزیستیمفهوم . (Spreitzer et al, 2005) دانندمی

دهد. مفهوم خودشکوفایی به فعلیت رسیدن استعداد می نشان را فرد مثبت شرایط از تریکلی

 به کامیابی کهدرحالی. (Maslow, Stephens, Heil & Bennis, 1998) دارد اشاره بالقوه

 رخ زمانی تنها خودشکوفایی که دهدمی نشان شود. مزلومی مربوط افراد پتانسیل افزایش

باشد  شده ارضا( نفسعزت، تعلق، ایمنی، فیزیولوژیکی)به ترتیب  دیگر نیازهای افراد که دهدمی

 در Sonenshein et al پژوهش کهدرحالی .رسندمی خودشکوفایی به افراد از ٪2 حدود و تنها

ممکن است احساس  خود زندگی طولدر  افراد از حاکی از آن است که بسیاری کامیابی حوزۀ

بوده  تری از خودشکوفاییمفهوم کلی شغلی کنند. درنتیجه کامیابیشغلی را تجربه  کامیابی

 هیجانی حالت یک نگرش شغلی بوده و شغلی رضایت ،درنهایت (.Spreitzer et al, 2005) است

 گیردنشأت میاش شغلی تجربیات یا شغل از شاغل ارزیابی که از است خوشایندی یا مثبت

(Locke, 1976.) فرد است نیازهای فطری با سازمانی انتظارات سازگاری از تابعی شغلی رضایت 

(Heresy & Belanchard, 2015.) است که  شناختیحالت روانکه کامیابی شغلی درحالی

 Spreitzer et al مدل مفهومی. استترکیبی از داشتن احساس شورونشاط و یادگیری در شغل 
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و  1اجتماعی تجدیدپذیر این مدل بر نقش منابع .از کامیابی شغلی ارائه دادند (2005)

یا سازمان در شکل دادن به رفتارهای  شغل، واحد سازمانییک  2های ساختار اجتماعیویژگی

 (2005)انجامد. تأکید دارد که نهایتاً رفتارهای کاری به افزایش کامیابی شغلی می 3کاری

Spreitzer et al تسهیم 5ساختار تصمیم منعطف) 4هنجارها -1 بر دو جنبه از محیط شغلی ،

، مفاهیم 8دانش) اجتماعی تجدیدپذیر منابع -2و  (7و اعتماد و احترام متقابل 6اطالعات وسیع

که دارای  های شغلی( اشاره دارند. ابتدا وقتی افراد در محیط11و ارتباط 10، احساس9مثبت

 ،گیرنداعتماد و احترام متقابل قرار می ساختار تصمیم منعطف، تسهیم اطالعات وسیع و جوّ

ها به این نوع محیط (بر کار، جستجوگری و وابستگی پایدار تمرکزبا رفتارهای کاری ) احتماالً

ها یک سری از منابع تجدیدپذیر را که صرف انجام رفتارهای آن دهند. سپسواکنش نشان می

 خود کامیابی شغلی افراد را نوبۀ که این منابع به کنندی شده، دوباره در حین کار تولید میکار

 Spreitzer et alکامیابی شغلی مدل مفهومی . (Spreitzer et al, 2005) دهدافزایش می

کند که رفتارهای کاری از طریق ساختار اجتماعی محیط کار )ساختار تصمیم بیان می  (2005)

دانش، ) اجتماعی تجدیدپذیر منعطف، تسهیم اطالعات وسیع و اعتماد و احترام متقابل( و منابع

کامیابی شغلی هستند. در  شده و رفتارهای کاری، مقدمۀفعال (مفاهیم مثبت، احساس و ارتباط

منابع تولیدشده در حین  این مدل یک نوع حرکت مارپیچی بین ساختار اجتماعی محیط کار،

ر، رفتارهای کاری و نهایتاً کامیابی شغلی وجود دارد که این جریان تمایل به بهتر شدن انجام کا

 و این دو کندمیکمک  منابع تجدیدپذیر به و بدتر شدن دارد. مثالً ساختار اجتماعی محیط کار

و از طرفی رفتارهای کاری باعث بهبود منابع تجدیدپذیر  شودمیموجب تقویت رفتارهای کاری 

پژوهش  نتایج یابد.د و درنتیجه با انجام رفتارهای کاری کامیابی شغلی افراد افزایش میشومی

Paterson et al (2007)  برخوردارند شناختیروان سرمایۀ باالی سطح از که کارکنانی ؛داد نشان 

حین کار  در بیشتری یادگیری و کنندمی تجربه سرزندگی و نشاط منبع عنوانبه بیشتر را شغل

                                                           
1. resources produced in the doing of work 

2. social structural features 

3. agentic work behaviors 

4. unit contexts features 

5. decision-making discretion 

6. broad information sharing 

7. climate of trust and respect 

8. knowledge 

9. positive meaning 

10. positive affective resources 

11. relational resources 
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 پویاتر سرزندگی و نشاط بعد از کامیابی یادگیری بعد کردند ادعا همچنین هاآن. کنندمی کسب

 های قبلی کار در سطحتجربه یا و زبان در مهارت، کار سابقه ،مثالعنوانبه، فردی عوامل و است

 Scott & Kowalski (2011)است.  نبوده تأثیرگذار افراد شغلی کامیابی ادراک در المللیبین

اند که از طریق خودسازی جای نتیجه تعریف کردهعنوان یک فرایند بهسازگاری شغلی به 

درک مفهوم  -1است از: افزایش سازگاری شغلی که عبارت راهها به سه آن دهد.اجتماعی رخ می

سازمانی اشاره  هویت تأثیر متقابل ویژگی مثبت مفهوم خود و -3سازمانی هویت -2خود 

نگر رشد و پیشرفت فرد نشا کنند که کامیابیاشاره می Spreitzer & Porath (2014). اندکرده

توانند از آن برای ارزیابی روند رشد خود در و یک مقیاس درونی است که افراد می در شغل بود

در این پژوهش آثار و نتایج کامیابی شغلی و شرایط پیشین آن بررسی  .شان استفاده کنندشغل

تعیینی و کامیابی، بین نظریۀ خودطریق ایجاد ارتباط  از Spreitzer & Porath (2014). شد

به توضیح چگونگی ها در این الگو آن از رشد انسان در شغل ارائه دادند. یکپارچه ییک الگو

و  تعیینی یعنی احساس استقالل، شایستگیسه بعد نظریۀ خودامیابی شغلی از طریق پرورش ک

ساختاری ارتباط  معادالت مدل از استفاده پژوهشی با  Paterson et al (2014). تعلق پرداختند

 متغیر پایدار( و دو وابستگی و جستجوگری، کار بر تمرکز)با رفتارهای کاری  کامیابی شغلی

 & Kiraسرپرست( را بررسی کردند.  حمایتی جوّ و شناختیروان سرمایۀ) بین جدیدپیش

Balkin (2014)  شده و های شناختهمفهومی به بررسی تعامالت بین جنبه یر یک الگود

کامیابی، فرسودگی  :ها مانندکار و هویت و نتایج متنوع حاصل از آن شدههای کمتر بررسیجنبه

ارزیابی فواید  شغلی کارکنان، هویت تابع و هویت توانمند پرداخته شد. مدل مذکور امکان

سازی های مدیریت منابع انسانی که به دنبال هماهنگاحتمالی و عوارض جانبی ناشی از شیوه

ارتباط با دو کامیابی شغلی را در  Abid et al (2015) کند.شغل با شاغل است را فراهم می

تأثیر دریافت حمایت سازمانی را در تغییر حالت  ترک شغل و کاری خالقانه و قصد متغیر؛ رفتار

گر کامیابی شغلی را بین دریافت روانشناسی افراد را بررسی کردند. نتایج پژوهش نقش میانجی

در  Levene (2015)حمایت سازمانی با رفتار کاری خالقانه و قصد ترک شغل تأیید کرد. 

گرا را تعریف کرد پژوهشی ابتدا عجین شدن کارکنان، تاریخچه و اصول آن در روانشناسی مثبت

شروعی برای  دهد که چگونه دو سازۀ سرمایۀ روانشناختی و کامیابی، نقطۀپس توضیح میو س

 غل کارکنان است و درنهایت، دربارۀ چگونگی استفادۀعجین شدن با ش گیری و بهبودشکل

افزایش منافع های افزایش عجین شدن با شغل برای عنوان اهرمسازمان از این دو سازه به

 .کنداقتصادی برای فرد و سازمان بحث می
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شناختی است که افراد احساس یادگیری و شورونشاط را باهم در کامیابی شغلی حالت روان

گیری ا عدم اجرای تصمیمهای شغلی نظیر اجرا یکنند. ویژگی محیطشغل خود تجربه می

بر کامیابی  ...العات، حمایت و پشتیبانی سرپرست وگذاری اطمشارکتی در سازمان، به اشتراک

همکاری یا خروج کارکنان را از سازمان فراهم  کارکنان تأثیر گذاشته است و زمینۀ ادامۀشغلی 

خشک و تصویب قوانین  جوّ ساالرانه، کند. سازمان آموزش و پرورش نیز با ساختار دیوانمی

آموزان شده گوناگون مانع کامیابی شغلی معلمان و در نهایت باعث تنزیل آموزش و تربیت دانش

ها در توان گفت که بیشتر پژوهشکامیابی، می به مطالعات انجام شده در زمینۀ است. با توجه

ست و در سازمان آموزش آموزشی و بین کارکنان صورت گرفته ا های غیرخارج از کشور، محیط

هیچ  و پرورش و محیط مدارس کمتر به آن توجه شده است. این در حالی است که تاکنون

 حاضر پژوهش در لذا .است نگرفته صورت در مدارس و سازمان آموزش و پرورش ایران پژوهشی

 بین در شغلی کامیابی توسعۀ و تقویت برایمدیران مدارس  وظایف و نقش تا است شده سعی

 تقویت جهت ها درآن وظایف و موجود نقش وضع شود و شناسایی آبادخرم شهر مدارس معلمان

 شود. داده پاسخ زیر سؤاالت به ارزیابی قرار گیرد و مورد شغلی معلمان کامیابی توسعۀ و

 چه مدارس مدیران ،آبادخرم شهر مدارس معلمان شغلی کامیابی توسعۀ و تقویت برای (1

 ؟شودمی ابعادی جه شامل وظایف این و دارند وظایفی

 شغلی کامیابی توسعۀ و تقویت برای آبادخرم مدارس شهر مدیران وظایف موجود وضع (2

 ؟است چگونه معلمان

 پژوهش شناسیروش

وظایف مدیران مدارس  ترین نشانگانمهم، کیفی رویکرد از استفاده با نخست حاضر پژوهش در

 وضع، یکمّ مطالعۀ یک با سپس. شدند شناسایی کامیابی شغلی معلمان یت و توسعۀتقو قبالدر 

 ارزیابی مورد کامیابی شغلی معلمان دیران مدارس در جهت تقویت و توسعۀوظایف م موجود

 رویکرد در اکتشافی متوالی است «آمیخته» پژوهش حاضر پژوهش، اساس این بر. گرفتند قرار

 توصیفی هایروش یکمّ رویکرد در است و شده استفاده پدیدارشناسی راهبرد از پژوهش کیفی

 شدهگرفته  کار به( اینمونه تک t آزمون دوم و مرتبۀ عاملی تأییدی آزمون تحلیل) استنباطی و

 و اول دورۀ) ابتدایی تحصیلی هایدوره مدیران و معلمان کلّیۀ شامل پژوهش آماری جامعۀ .است

براساس آمار . بودند 95-96 تحصیلی سال در آبادخرم شهر( دوم و اول دورۀ) متوسطه و( دوم

نفر بوده که از  2650آباد تعداد کل معلمان دریافت شده از سازمان آموزش و پرورش شهر خرم

متوسطه مرد در دورۀ  517 زن و794و   ابتدایی در دورۀ مرد 398 زن و 941این تعداد، 
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 انتخاب برای، پژوهش ماهیت به توجه با کیفی بخش در مشغول تحصیل بودند.

 پژوهش این در. است شده استفاده «هدفمند گیرینمونه» شیوۀ از ابتدا، کنندگانمشارکت

وظایف مدیران  مورد در را اطالعات ترینمناسب و بیشترین که شدند انتخاب مدیران و معلمانی

 تکنیک گلوله از استفاده با. داشتند کامیابی شغلی معلمان مدارس در قبال تقویت و توسعۀ

دیران مدارس وظایف م نشانگان بیشترین که شدند معرفی نیز دیگری مدیران و معلمان، برفی

 روش این پژوهش حاضر در. کردند را ارائه کامیابی شغلی معلمان در جهت تقویت و توسعۀ

 از نفر 13 نظرات کیفی بخش در طورکلیبه. داشت ادامه اطالعاتی« اشباع» مرز تا گیرینمونه

 توانمی دیگر مدیران و والدین گزارش بر بنا که مشهوری و نمونه، مدیران و معلمان باتجربه

 روش از یکمّ بخش در گرفتند. قرار مصاحبه مورد و انتخاب، کرد تلقی کامیاب را هاآن

از . است شدهاستفاده  آبادخرم شهر مدارس معلمان انتخاب برای ایطبقه تصادفی گیرینمونه

 عنوان به، کوکران فرمول از استفاده با معلمان از نفر 340 آباد، تعدادمعلم شهر خرم 2650بین 

 .شدند انتخاب نمونه

 از. است استفاده شده« شده هدایت نیمه» مصاحبۀ از کیفی بخش در پژوهش این در

برابر وظایف مدیران مدارس در  مصادیق از شانمشاهدات و تجارب دربارۀ کنندگانمشارکت

 مشخص هامصاحبه در مورد استفاده سؤاالت. شد سؤال کامیابی شغلی معلمان تقویت و توسعۀ

 پژوهشگر البته. داشتند کاملی آزادی کنندهمصاحبه به خود هایپاسخ در ارائۀ پاسخگویان و بود

 سؤال هر بیشتر تشریح برای نیز را دیگری هایسؤال، کلی سؤاالت بر عالوه مصاحبه حین در

( خبره 13) 1اشباع حد به رسیدن تا هامصاحبه این انجام که است ذکرشایان کرد.می مطرح

 داشتن بدون که ترتیب بدین، شد استفاده استقرایی رویکرد از هامصاحبه تحلیل در. یافت ادامه

 شدهفراهم  کیفی هایداده. شدمی تحلیل آزاد و باز صورت به هامصاحبه مفهومی چارچوب هیچ

 همان انتخابی کد که است ذکر به الزم. شد تحلیل محوری و باز کدگذاری شامل مرحله دو در

 تحلیل .بود« کامیابی شغلی معلمان دیران مدارس در جهت تقویت و توسعۀوظایف م» عبارت

 از اجازه کسب با که ترتیباینبه. گرفت صورت مصاحبه هر انجام از پس هامصاحبه

 روی بر مصاحبه هر از پس شدهضبط مکالمات و شدمی ضبط مکالمه صدای، شوندهمصاحبه

 و مهم نکات بر تأکید با مجدداً جداگانه طوربه شده پیاده فایل 13 سپس. دشمی پیاده کاغذ

. شد بررسی کامیابی شغلی معلمان دیران مدارس در جهت تقویت و توسعۀوظایف م در موردنظر

 مدیران و معلمان) منظر خبرگان از که باز کدهای از ایمجموعه حقیقت در مرحله این در

                                                           
1. Saturation  
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 با که ترتیب این به؛ شد بندیطبقه و بندیخوشه بود، شناسایی و سپس شدهعنوان( باتجربه

 را خاصی موضوع یا مطلب که مشابه کدهای گذاشتن هم کنار و باز کدهای چندبارۀ بررسی

 با نیز مرحله این در. شد شناسایی محوری کدهای از اولیه دادند، طبقاتمی قرار مورد اشاره

 هر به مرتبط باز کدهای تمامی کهنحویبه شد ارزیابی شده، شناسایی طبقات بسیار حساسیت

 را باز کدگذاری (1) جدول. داشتند محوری کد   عنوان با مستقیمی مفهومی ارتباط، انتخابی کد

 دهد.می نشان

 
وظایف  نامۀپرسشها، تحلیل نتایج از استفاده با شدند، تحلیل هامصاحبه از اینکه پس

 مقیاس درگویه و  28بعد و  6در  کامیابی شغلی معلمان برابر تقویت و توسعۀمدیران مدارس در 

ها روایی مصاحبه بررسی در آماده شد. کمّی بخش در اجرا برای و طراحی لیکرت ایدرجهپنج 

 گروه علوم استادان از چند تنی با مصاحبه هایروایی محتوایی به این صورت که پرسشاز 

 پایایی سنجش برای شد. همچنین مشورت کیفی پژوهشحوزۀ  نظرانصاحب نیز و تربیتی

 زمانهم مشاهدات افزاییهم و مقایسه بر ناظر که زمانهم پایایی روش مصاحبه از هایپرسش

 بررسی برای محتوایی و روایی از نامهپرسش همچنین برای بررسی روایی شد. استفاده است،

 .است شدهمحاسبه  96/0 آن پایایی ضرایب که شد استفاده کرونباخ از آلفای نامهپرسش پایایی
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 مدارس وظایف مدیران نامۀمقادیر ضریب آلفای کرونباخ ابعاد پرسش .2جدول 

 آلفای کرونباخ هاگویهتعداد  مدارس ابعاد وظایف مدیران

 95/0 4 معلمان برانگیختن

 77/0 6 افزاییدانش برای هاییفرصت ایجاد

 81/0 6 مدرسه فضای و جو

 84/0 5 آموزشی امکانات

 /81 3 انتخاب فرصت دادن

 74/0 4 ایفای الگوی نقش

 96/0 28 پایایی کل

 هایافته

نشانگان وظایف مدیران مدارس در جهت تقویت و توسعه  شناسایی منظوربه حاضر پژوهش

 40های صورت گرفته، مصاحبه و کدگذاری تحلیلکامیابی شغلی معلمان انجام گردید. پس از 

ای این نشانگان، حذف موارد تکراری و مشابه نشانگر شناسایی شدند که پس از بررسی چند باره

کامیابی شغلی  نشانگرهای و هامالک عوامل،ت گویه کاهش یافت. در نهای 28این تعداد به 

 فضای و جو»، «ایجاد فرصت یادگیری»، «معلمان برانگیختن» شامل بعد 6 در قالب معلمان

شناسایی و  «ایفای الگوی نقش»و  «انتخاب فرصت دادن»، «آموزشی امکانات»، «مدرسه

ترتیب در پاسخ به سؤال اول پژوهش این نتیجه حاصل شد که کامیابی اینبه .بندی شدطبقه

 .شودنشانگر تقسیم می 28بعد و  6شغلی به 

 ابعاد و نشانگرهای کامیابی شغلی شناسایی شده. .3 جدول

 نشانگرها ابعاد ردیف

 معلمان برانگیختن 1

 کنند.می تشویق موفق را معلمان

 کنند.میانگیزه ایجاد  در معلمان

 کنند.معلمان قدردانی می زحمات از

 .کنندمعلمان توجه می جایگاه و مقام به

 ایجاد فرصت یادگیری 2

 کنند.می تشویق معلمان را در بین اطالعات تبادل و توزیع

 کنند.می فراهم را معلمان تحصیل ادامه فرصت

 بینند.افزایی معلمان تدارک میآموزشی را جهت دانش اردوی

 بینند.افزایی معلمان تدارک میفناوری را جهت دانش و علم پارک

 کنند.افزایی استفاده میهای اجتماعی جهت دانششبکه از

 .کنندباسابقه استفاده می معلمان تجارب از
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 مدرسه فضای و جو 3

 کنند. فراهم مدرسه فضا از معلمان را خاطر رضایت کنندمی سعی

 برند.می کار به را هاآن نظرات و کنندمی نظرخواهی معلمان از

 با معلمان رابطه دوستانه برقرارمی کنند.

 کنند.همکاری ایجاد می در مدرسه جو

 دارند.کنند محیط مدرسه را شاداب نگهسعی می

 کنند.آرامی را در مدرسه ایجاد می محیط

 آموزشی امکانات 4

 بخشند.آموزشی را بهبود می محیط

 کنند.می آموزشی را در مدرسه فراهم امکانات

 کنند.آموزان را فراهم میو یادگیری دانش آموزش تسهیالت الزم جهت

 کنند.ای تجهیز میهای الکترونیکی و رایانهمدرسه را به فناوری

 کنندرفاهی را در مدرسه فراهم می وسایل و امکانات

 انتخاب فرصت دادن 5

 کنند.برای معلمان فراهم می کالس تحصیلی را پایه انتخاب فرصت

 کنند.را برای معلمان فراهم می درس کالس انتخاب فرصت

 کنند.کالس را برای معلمان فراهم می محل فرصت انتخاب

 نقش الگوی ایفای 

 باشد.آموز الگو میدانش و معلم برای

 دهند.می ها تذکر دوستانهشوند به آنمی اشتباه معلمان دچار زمانی که

 باشند.آموز الگو رفتاری میدانش و معلمان برای

 دهند.ها تذکر میصورت انفرادی به آنشوند بهمی اشتباه معلمان دچار زمانی که

 هایدوره که آماری نمونۀ از نفر 325 از بخش آمار توصیفی، آمده دردست اساس نتایج به بر

 تحصیالت %20 حدود؛ بودند( مرد 54، زن 52) متوسطه( مرد 59، زن 160) ابتدایی تحصیلی

 دارای ایشان %70 مذکور تعداد از. داشتند ترپایین و کارشناسی %80،و دکتری ارشد کارشناسی

 از نظر تعداد بیشترین. داشتند سابقه سال 15 باالی مابقی و کمتر یا سال 15 شغلی سابقۀ

 سال 11-15 خدمت بینسابقۀ  ازنظر و( %72) لیسانس تحصیالت به مربوط تحصیلی مقطع

برای بررسی ساختار عامل و وضعیت ابعاد، تحلیل عاملی اکتشافی انجام گرفت.  .هستند( 24%)

ساختار عاملی  1«های اصلیتحلیل مؤلفه»کارگیری روش هدر تحلیل عاملی اکتشافی، با ب

برابر  2«گیریایت نمونهمایر اولکین برای کف-مقیاس کایرز» شد. اندازۀ نامه بررسیپرسش

، در سطح معناداری صفر، برابر 378آزادی  ، با درجۀ3«کرویت بارتلت» آزمون و نتیجۀ 785/0

به دست  7/0 گیری باالتر ازکفایت نمونه اندازۀ -1که آمد. با توجه به آن دستبه 406/2208با 

مقادیر  -3آزمون کرویت بارتلت معنادار شد و  -2 آمد و از روش قابل قبولی برخوردار بود.

                                                           
1. Principal Component Analysis 

2. Kaiser-Meyer-Oliken (KMO) measure of sampling adequacy 

3. Bartlett’s test of sphericity 
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بودند، امکان انجام دادن  5/0تر از همگی بزرگ «ضد تصویر» شده در قطر همبستگیمحاسبه 

 ها،ترین عاملبعد، برای تعیین مناسب نامه فراهم شد. در مرحلۀتحلیل عاملی برای این پرسش

گرفته  های بارگویه مایۀوجه به ماهیت و درونبعد با تدر گام که انجام شد  «چرخش متمایل»

 مشخص شد. (2)زیر هر عامل، نام هر عامل به ترتیب ذکرشده در جدول 

نامهماتریس چرخش یافته عوامل پرسش .4جدول   

شماره 

 گویه
 عوامل هاگویه

 مدارس ابعاد وظایف مدیران  

  
 برانگیختن

 معلمان

ایجاد 

فرصت 

 یادگیری

 و جو

 فضای

 مدرسه

 امکانات

 آموزشی

 دادن

 فرصت

 انتخاب

 ایفای

 الگوی

 نقش

2 
 تشویق موفق را معلمان

 کنند.می
665/0      

15 
انگیزه ایجاد  در معلمان

 کنند.می
557/0      

17 
معلمان قدردانی  زحمات از

 کنند.می
542/0      

27 
معلمان  جایگاه و مقام به

 .کنندتوجه می
460/0      

3 

را  اطالعات تبادل و توزیع

 تشویق معلمان در بین

 کنند.می

 424/0     

4 
 تحصیل ادامه فرصت

 کنند.می فراهم را معلمان
 487/0     

5 

آموزشی را جهت  اردوی

افزایی معلمان تدارک دانش

 بینند.می

 556/0     

9 

فناوری را  و علم پارک

افزایی معلمان جهت دانش

 بینند.تدارک می

 548/0     

10 

های اجتماعی شبکه از

افزایی استفاده جهت دانش

 کنند.می

 684/0     
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16 
باسابقه  معلمان تجارب از

 .کننداستفاده می
 495/0     

7 

 رضایت کنندمی سعی

 فضا از معلمان را خاطر

 کنند. فراهم مدرسه

  590/0    

8 

 نظرخواهی معلمان از

 را هاآن نظرات و کنندمی

 برند.می کار به

  489/    

23 
با معلمان رابطه دوستانه 

 برقرارمی کنند.
  638/0    

24 
همکاری  در مدرسه جو

 کنند.ایجاد می
  643/0    

25 
کنند محیط سعی می

 دارند.مدرسه را شاداب نگه
  500/0    

26 
آرامی را در مدرسه  محیط

 کنند.ایجاد می
  450/0    

12 
بهبود آموزشی را  محیط

 بخشند.می
   488/0   

13 
آموزشی را در  امکانات

 کنند.می مدرسه فراهم
   446/0   

18 

 تسهیالت الزم جهت

و یادگیری  آموزش

آموزان را فراهم دانش

 کنند.می

   469/0   

21 

های مدرسه را به فناوری

ای الکترونیکی و رایانه

 کنند.تجهیز می

   556/0   

22 
رفاهی را  وسایل و امکانات

 کنند.در مدرسه فراهم می
   642/0   

14 

کالس  پایه انتخاب فرصت

برای معلمان  تحصیلی را

 کنند.فراهم می

    585/0  

20 

 کالس انتخاب فرصت

را برای معلمان  درس

 کنند.فراهم می
    518/0  

  468/0    کالس  محل فرصت انتخاب 28
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را برای معلمان فراهم 

 کنند.می

1 
آموز دانش و معلم برای

 باشد.الگو می
     509/0 

6 

 معلمان دچار زمانی که

ها شوند به آنمی اشتباه

 دهند.تذکر دوستانه می

     708/0 

11 
آموز دانش و معلمان برای

 باشند.الگو رفتاری می
     548/0 

19 

 معلمان دچار زمانی که

صورت شوند بهمی اشتباه

ها تذکر آنانفرادی به 

 دهند.می

     439/0 

ها، بار عاملی باالیی دارند. با اغلب گویه که شودمشاهده می (3)که در جدول  گونههمان

ها در تبیین و معرفی ابعاد توان به نقش با اهمیت هر یک از گویهدقت در بار عاملی، می

وظایف مدیران برای آزمون ابعاد شناسایی شده در بخش کیفی در خصوص  گانه پی برد.شش

دوم از تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ  کامیابی شغلی معلمان مدارس در برابر تقویت و توسعۀ

توان باالی هرکدام از نشانگرها را در  βاستفاده شد. در تحلیل عاملی تأییدی، مقادیر پارامتر 

، حاکی از معناداری تمام 2بزرگتر از  tعالوه بر آن، مقادیر  اد نشان داد.گیری هر یک از ابعاندازه

 ؛1:041/0خطا مجذورات میانگین ریشۀ تقریبها از جمله شاخص تمامی ها بود. به عالوهآن

نماد  ؛99/0: 4ای؛ برازش مقایسه88/0: 3نکویی برازش تعدیل شدۀ ؛99/0: 2برازش نیکویی

برازش مناسبی را  99/0: 6نشده نرمال برازندگی شاخص نماد و 98/0: 5نرمال برازندگی شاخص

بنابراین در پاسخ به سؤال اول پژوهش این نتیجه حاصل شد که وظایف مدیران  .نشان داد

بندی نشانگر طبقه 28بعد و  6 کامیابی شغلی معلمان درقبال تقویت و توسعۀ مدارس در 

 شود.می

                                                           
1. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

2. Goodness of Fit Index (GFI) 

3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 

4. Comparative Fit Index (CFI) 

5. Normal fit index (NFI) 

6. Non – normed fit index (NNFI) 
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 لیزرل در حالت تخمین استانداردار افز( خروجی نرم1شکل 

دیران مدارس در جهت وظایف م موجود وضع پژوهش که به بررسی دوم سؤال به پاسخ در

 شدهشناسایی  شش بعد تفکیک به آبادخرم شهر کامیابی شغلی معلمان تقویت و توسعۀ

، آموزشی امکانات، مدرسه فضای و جو، افزاییدانش برای هاییفرصت ایجاد، معلمان برانگیختن)

. ای استفاده شده استتک نمونه tاز آزمون  پردازد،می( نقش انتخاب و ایفای الگوی فرصت دادن

 برابر تقویت و توسعۀوظایف مدیران مدارس در در هر شش بعد  معناداری سطح که آنجا از

 مقدار با میانگین تفاوت که گیریممی نتیجهاست،  05/0تر از کوچک کامیابی شغلی معلمان

دیران مدارس در جهت وظایف م گفت تواناطمینان می 95/0 با و است معنادار 3 عدد ثابت

معلمان،  گانه: برانگیختندر ابعاد شش آبادخرم شهر کامیابی شغلی معلمان تقویت و توسعۀ

انتخاب  فرصت آموزشی، دادن امکانات، مدرسه فضای و جو، افزاییدانش جهت هاییفرصت ایجاد

 داده نشان (4) جدول در نتایج. است بوده نقش به طور معنادار باالتر از متوسط و ایفای الگوی

 .است شده
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 و تقویت مدارس در جهت مدیران وظایف و نقش ابعاد اینمونهتک T آزمون نتایج .5 جدول

 معلمان کامیابی شغلیتوسعۀ 

 

 گیریبحث و نتیجه

شناسایی وظایف مدیران مدارس در جهت تقویت و توسعۀ کامیابی  دنبال به حاضر پژوهش

 شش قالب شناسایی و درنشانگر کامیابی شغلی  28کیفی  مرحلۀ در. شد انجام شغلی معلمان

 امکانات»، «مدرسه فضای و جو»، «ایجاد فرصت یادگیری»، «معلمان برانگیختن» شامل بعد

همچنین در تحلیل . شد بندیطبقه «نقش الگوی ایفای» و «انتخاب فرصت دادن»، «آموزشی

مدارس در گانۀ وظایف مدیران  6گیری ابعاد عاملی تأییدی، نقش هر یک از نشانگرها در اندازه

دیران جهت تقویت و توسعۀ کامیابی شغلی معلمان بررسی و تأیید شد. اولین بعد وظایف م

مدیران . استمعلمان  برانگیختن، کامیابی شغلی معلمان مدارس در جهت تقویت و توسعۀ

ها و گیریمشارکت معلمان در تصمیم کردن زمینۀمدارس از طریق بهبود شرایط کاری، فراهم 

معلمان را افزایش  توانند روحیه و انگیزۀادن و استفاده از نظرات معلمان در مدارس میاهمیت د

آن است که معلمان باانگیزه  ها حاکی ازها را بهبود بخشند. پژوهشو کیفیت عملکرد آن دهند

 و در کنندمیها زمان و انرژی بیشتری را صرف انجام وظایف خود تر و نوآورتر هستند، آنخالق

مدل مفهومی کامیابی شغلی در  .(Antisar Fomani, 2015) شغل خود عملکرد بهتری دارند

Spreitzer et al (2005)  مشخص شده است که برقراری ارتباط، توجه و تشویق کارکنان به 

شود. این کامیابی شغلی کارکنان منجر میهای جدید و نهایتًا بیشتر بر کار، جستجوی راه تمرکز

سو است. بعد دوم هم Spreitzer et al (2005); Abid et al (2015)های نتایج پژوهشبعد با 

 هاییفرصت ، ایجادکامیابی شغلی معلمان در جهت تقویت و توسعۀمدارس  مدیران وظایف

 Test value=3 

 عامل
 ابعاد وظایف مدیران

 مدارس
T میانگین 

انحراف 

 معیار

 درجه

 آزادی

 سطح

 معناداری

 000/0 324 88/0 107/3 63 /403 معلمان برانگیختن 1

2 
 جهت هاییفرصت ایجاد

 افزاییدانش
974/68 111/3 81/0 324 000/0 

 000/0 324 83/0 184/3 103/69 مدرسه فضای و جو 3

 000/0 324 86/0 117/3 952/64 آموزشی امکانات 4

 000/0 324 92/0 180/3 190/62 انتخاب فرصت دادن 5

 000/0 324 91/0 196/3 318/63 نقش الگوی ایفای 6
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های تدریس جدید، های درسی، استفاده از روشتغییر محتوای کتاب .است افزاییدانش جهت

های الکترونیکی به داخل توصیفی، ظهور مدارس هوشمند و ورود فناوریهای ارزشیابی روش

باعث تحول و دگرگونی سیستم آموزشی  اخیر هایسال متالطمی هستند که در امواج، هاکالس

عناصر و اجزای نظام آموزش و پرورش خود را با این تغییرات  اند. لذا الزم است که کلیّۀشده

افزایی برای معلمان هم در های دانشد. مدیران مدارس با ایجاد فرصتو سازگار کنن همراه

های تحصیلی در مراکز آموزش عالی و های آموزشی حین و ضمن خدمت و هم در دورهدوره

کنند. ای و رشد و پیشرفت معلمان فراهم مییادگیری حرفه برایهایی را ها فرصتدانشگاه

راهبردی برای بهبود کیفیت و افزایش اثربخشی مدرسه، بهبود ای معلمان، یادگیری حرفه

اعث بهبود ب. یادگیری معلمان استهای آموزشی ای معلم و بهبود فعالیتهای حرفهشایستگی

. (abdollahi, 2016) شودآموزان و افزایش اثربخشی تدریس میتدریس، بهبود یادگیری دانش

 بر غلبه برای هاآن .پذیرترندانعطاف خود شغل در یادگیرنده دهد که معلمانها نشان میپژوهش

 ,Vermunt) ترندموفق آموزش و تدریس در و کنندمی عمل خود توانمندتر شغلی هایچالش

2014; Korthagen, 2017.)  مدیران مدارس با طرح مسائل و مشکالت مدرسه و ایجاد

توزیع عقاید در بین معلمان، رشد  شوند کهمی های بحث گروهی پیرامون این مسائل باعثزمینه

 Spreitzerکامیابی شغلی از جمله  تر شدن چیزی که در حال انجام است. پژوهشگران حوزۀو به

et al (2005,2012); Carmeli & Spretizer (2009); Abid et al (2015) بر نقش یادگیری  ؛

 اند.مستقیماً اشاره کرده شغلیافزایی در افزایش کامیابی های دانشوایجاد فرصت

 و جو ،کامیابی شغلی معلمان دارس در جهت تقویت و توسعۀم مدیران بعد سوم وظایف

شود که معلمان احساس کنند گیری باعث میمشارکت معلمان در تصمیم .استمدرسه  فضای

متقابل به  ها اعتمادمهم است و بین آن ها برای مدیرانافراد مهمی هستند، نظر و عقاید آن

خاطر، یگانگی و  گیری به احساس تعلقآورد. همچنین مشارکت معلمان در تصمیموجود می

 تخصص های استفاده ازشود و زمینهمنجر می تعهد بیشتر معلمان به سازمان آموزش و پرورش

رد. آووری معلمان، بهبود فرد و سازمان را فراهم میهای معلمان، افزایش بهرهو قابلیت

 Spreitzer et al (2005); Paterson et al (2014); Taneva & Arnold (2015) هایپژوهش

در  اختیار تفویض و اطالعات توزیع، منابع توسعۀ، احترام و اعتماد اذعان شده است که ایجاد جوّ

 کند. چهارمین بعد وظایفسازمان از شرایطی است که به کامیابی شغلی کارکنان کمک می

تأسیس  .است آموزشی ، امکاناتکامیابی شغلی معلمان مدارس در جهت تقویت و توسعۀ مدیران

طور یقین به .و هست بوده همیشگی مدیران مدارس با استاندارهای باال دغدغۀ سازیو آماده
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کارگیری ها، امکانات و تجهیزات آموزشی در مدارس سبب بهبا فراهم آوردن زمینه مدیران

آموزان، رشد خالقیت و نوین تدریس، افزایش عمق یادگیری مطالب در ذهن دانشهای روش

آموزان، تقویت پرسشگری، مشارکت و تفکر دانش آموزان، تقویت روحیۀنوآوری در بین دانش

 د. یکینشویادگیری و یاددهی( و درنهایت ارتقای سطح کیفی آموزش می) فرایندهای آموزشی

سال در سمت مدیر  7سال در سمت معلم و  10)خدمت  سال سابقۀ 17ا کنندگان باز مشارکت

امکانات و تجهیزات آموزشی در مدارس منجر به فراهم آوردن »کند که اشاره می مدرسه(

تحرک و سرزندگی در احساس  آموز و اشاعۀبهبود یادگیری دانش تسهیل فرایند آموزش معلم،

 انتخاب فرصت دادنزمینۀ مورد بحث، مدارس در  مدیران بعد پنجم وظایف «شودمدرسه می

حاکی از آن است که اعطای  انجام شده است، معلمانمیان که  Ryan and Desi پژوهش .است

زمانی که  دهد.عملکرد و انگیزش معلمان را افزایش می و استقالل، حد معقولی از خودمختاری

ری را تجربه خود عمل کنند احتماالً شورونشاط و یادگیری بیشت ارادۀافراد طبق خواست و 

کنند که داشتن اختیار اشاره می Spreitzer et al, 2005).) (Spreitzer et al (2005کنند می

کنندگان با رکتیکی از مشادهد. تخاب، کامیابی شغلی را افزایش میگیری و فرصت انتصمیم

در آموزش و  سال در سمت مدیر مدرسه( 8سمت معلم و  سال در 7)خدمت  سال سابقۀ 15

کالس تحصیلی و مدرسه به معلمان منجر به  دادن فرصت انتخاب پایۀ» که پرورش متذکر شد

ها شود. معلمان این احساسهماهنگی و ارتباط بیشتر با شغل، کامیابی و لذت بیشتر از شغل می

ش کارایی و بازدهی هر دو گروه و موجب افزای دهندمیانتقال  آموزانبه کالس و دانش را

بدون شک  .است نقش الگوی ایفایمدارس،  مدیران وظایفششمین و آخرین بعد  «ندشومی

کیفیت رفتار و  ؛شودهای مستقیم و غیرمستقیم با معلمان میصرف تماس بیشتر وقت مدیران

در  مدیران .معلمان تأثیر دارد شان رویها بیش از گفتار و سخنانانجام وظایف مدیریتی آن

علمی، دینی، اخالقی، انضباطی، قانون مداری و شخصیتی الگوهای رفتاری برای معلمان  زمینۀ

به معلمان در مدارس توجه و از زمان و  مدیران هستند. تجربه نشان داده است که هرچقدر

مان اندازه به مدرسه استفاده کنند، معلمان نیز به ه امکانات در جهت بهبود کالس و

رشد و  برایاز زمان کالس و امکانات آموزشی به بهترین نحو  کنند وآموزان توجه میدانش

 Porath et al (2012) Paterson et al هایپژوهشدر کنند. پیشرفت دانش آموزان استفاده می

(2014); Abid et al (2015) ؛Spreitzer et al (2012) رهبر،  اشاره شده که سبک رفتار

این  ها منجر شود.سازمانی از کارکنان به کامیابی شغلی آن و حمایت سرپرست پشتیبانی

شناسایی وظایف  ی در زمینۀهای کمّپژوهش ؛ ازجمله:هایی نیز مواجه بودپژوهش با محدودیت

تعلیم و تربیت صورت  دیران مدارس در قبال تقویت و توسعۀ کامیابی شغلی معلمان در حوزۀم
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دیران بررسی وضع موجود وظایف مغنی در این زمینه وجود ندارد.  گرفته و ادبیات پژوهشی

نظرسنجی از خود معلمان انجام شد  کامیابی شغلی معلمان با مدارس در جهت تقویت و توسعۀ

به عبارت دیگر پژوهشگران  مورد نظر صورت نگرفته است؛ و مشاهدۀ عینی پژوهشگران از پدیدۀ

 دیران مدارس در برابر تقویت و توسعۀاشی از سنجش متغیر مالک یعنی وظایف مبا محدودیت ن

 کامیابی شغلی معلمان مواجه بودند.

 به انجام مطالعات بیشتر در زمینۀ دست آمده از پژوهش، عالوه بر توصیه با توجه به نتایج به

ژوهشگران شغلی معلمان به پ کامیابی توسعۀ و تقویت مدیران مدارس جهت شناخت وظایف

شود که فرایند جذب و می پیشنهادبه نظام آموزش و پرورش نیز  تعلیم و تربیت، حوزۀ

 گری و اصالح قرار دهند.کارگیری مدیران مدارس را بر اساس نشانگر شناسایی شده مورد بازنبه

 کامیابی توسعۀ و تقویتمدیران مدارس را برای  هایمهارت های آموزشیبا برگزاری کارگاه

 مدیران مدارس به بیشتر اختیارات واگذاریهمچنین با  شغلی معلمان رشد و توسعه دهند و

 شغلی معلمان فراهم آورند. کامیابی توسعۀ و تقویت برای الزم شرایط و زمینه
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